Framtiden är här!

Trådlös
till din
överföring
e!
smartphon

Nya GlucoMen Areo är en ovanligt smart blodsockermätare!
Den skickar trådlöst blodsockervärden vidare till din smartphone och sätter därmed en ny standard för blodsockermätare
och patienters egenvård inom diabetes.

1.1 – 33.3 mmol/L

Hematokrit:

10 – 70 %

Teststickor:

GlucoMen® Areo Sensor

Blodprov:

Kapillärt helblod

Enzym:

(GOD)

Batterier:

Två (CR2032).

Batteriets livslängd:

>1000 tester

Minne:

730 test

Larm:

3 st

Dataöverföring:

Kabel, NFC eller Bluetooth-enhet.

Medelvärde:

1, 7, 14, 30, 60, 90 dagar.

Automatisk avstängning:

Efter 50 sekunder

Mått:

85,5 mm (L) x 56 mm (B) x 18,2 mm (H)

Vikt:

46 g (utan batterier)

Brukstemperatur:

5 – 45 °C










Upplyst display med stora, tydliga siffror
Mätresultatet erhålls på 5 sekunder
NFC överföring till smartphone eller läsplatta
Blodprovstagaren för AST
Ingen kodning behövs
Blodvolym, endast 0,5 µL
Blodvolymkontroll
Måltidsmarkeringar

a l ia s d e si g n ma l m ö

Mätområde:

– en ny standard för blodsockermätare

En ny värld av appar!
För den som har diabetes och en smartphone, finns idag en stor mängd appar som underlätta vardagen för både patienten, anhöriga och vården. Det finns till exempel dagboksappar,
appar för fysisk aktivitet, näringsvärden, trygghet/övervakning och mycket mer.

Trådlös överföring till smartphone
Idag är smartphones ett självklart verktyg i vardagen.
Telefonen är alltid med, och ger därför en högre grad
av tillgänglighet och användarvänlighet än datorprogram med samma funktioner.
GlucoMen Areo har en trådlös
överföring av blodsockervärden
med sk NFC (Near Field Communication). Det är en överföringsstandard för
kontaktlöst utbyte av data över korta
avstånd (< 1 cm).

Detta behöver man:
Allt som behövs är en smartphone som stödjer NFC* eller en
surfplatta, samt någon av den växande skara appar som
fungerar tillsammans med GlucoMen Areo. Se vilka appar
som stödjs på www.diabetesappar.se.
* Följande tillverkare stödjer NFC: Samsung, HTC, LG, Google, Nokia,
Philips, BlackBerry, Asus, Huawei, Alcatel, Sony, Fujitsu, Motorola,
Sharp, Panasonic. (Apple iPhone 6 kommer troligen att stödja NFC)

TRÄNING

DAGBOK

MAT

RÅDGIVNING
TRYGGHET

Visar samverkan av
mat, motion och
medicin över tiden.

Dagbok för mätvärden
finns alltid med. Ersätter
pappersvarianter.
Kolhydratsräkning, livsmedelsdatabaser med näringsvärden m m.

Stöd vid rådgivning. Automatisk överföring till kliniken.
Kontinuerlig delning av värden
med anhörig eller vården.

A. Menarini Diagnostics är ett hälsovårdsföretag med ett världsomspännande
nätverk av dotterbolag, samarbetspartners och återförsäljare med fokus på
diabetes, hematologi, klinisk kemi, urinanalys och immunologi. A. Menarini
Diagnostics ingår som en division i Menarini-koncernen som är Italiens största
internationella farmaceutiska bolag och marknadsledande i Sydeuropa. Menarinikoncernen har över 16000 anställda och en omsättning på ca 3 miljarder euro.

A. Menarini Diagnostics, Medeon Science Park, Per Albin Hanssons väg 41,
hus D, SE-205 12 Malmö. Tel 040–32 12 70 www.menarinidiagnostics.se

